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ÖZ 

Yerel yöneticilerin yerel halk ile olan iletişimi katılımcı demokrasinin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Bu 

iletişimin düzeyi ise yerelin ölçeği ile ters orantılıdır. Toplumun kılcal damarlarında bulunan muhtarlar, hem en küçük 

yerleşim birimlerinin başı hem de merkezi idarenin vatandaşlara en yakın temsilcileridir. Son yıllarda muhtarlıkla ilgili 

önemli değişiklikler yaşandı. Muhtarlara günümüzde özellikle Cumhurbaşkanı tarafından ayrı bir önem verilmeye 

başlanmıştır. Ayrıca, 6360 sayılı yasa ile 30 büyükşehir olan ilde tüm köy muhtarlıkları mahalle muhtarlığına dönüşmüştür. 

Bu çalışmada, Isparta kent merkezinde belirlenen mahalle muhtarları ile bir anket çerçevesinde yapılan yüz yüze 

görüşmeler temelinde, muhtarların kendilerini, mahalledeki konumlarını ve Cumhurbaşkanlığının düzenlediği “muhtarlar 

toplantılarının” muhtarlığa etkisini nasıl gördükleri çözümlenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mahalle, Muhtar, köyler, katılımcı demokrasi 

The Transformation of Neighborhood Mukhtarship and New Perception of Mukhtars 

Abstract 

The communication of local administrators with the local public is an important part of participative democracy. 

The level of this communication is correlated inversely with the scale of local district. Mukhtars, located in the capillary of 

society, are both the headmen of smallest settlements and the representatives of the central government closest to the local 
people. In recent years, some important changes have taken place regarding mukhtars. The current president is paying 

special attention to mukhtars. Besides, the law numbered 6360 turned village mukhtars into neighborhood mukhtars in 30 

metropolitan provinces. This study analyses the perceptions of the mukhtars on neighborhood muhktarship and their 

position in neighborhood and the influence of the meetings of the President with mukhtars on this perception on the base of 

the data gathered through interviews with the mukhtars via a questionnaire in the selected neighborhoods in the city of 

Isparta.  

Keywords: Neighborhoods, Mukhtar, villages, participative democracy 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: MAHALLE VE MUHTARLIK 

 

Bilimsel çalışmalarda yer alan mahalle tanımlamaları, onun fonksiyonel ya da sosyolojik anlamda 

taşıdığı özelliklere göre farklılaşmaktadır. Örneğin, Yalçındağ (Yalçındağ, 1998: 50) mahalleyi, merkezi 
yönetim ile yerel yönetimler arasındaki yardımcı kuruluş olarak tanımlarken, onun fonksiyonel özelliğini ön 

plana çıkarmıştır. Mahalleyi onun sosyolojik yapısı çerçevesinde açıklayan Ortaylı ise (2000: 107); mahallenin 

henüz sınıf ve statü farklarının biçimlendirmediği fiziki bir mekân olduğunu belirtmiştir. Yine mahallenin 
sosyolojik özelliğini ön plana çıkaran Geray ise; mahalleyi komşuluk ile eşdeğer tutarak, onu, bireylerin 

birbirleriyle etkileşim ve iş birliği içinde bulunduğu bir topluluk olarak tanımlamıştır (Geray, 1995: 28). 
Kısacası, mahalle, alt kademede örgütlenmiş hem yönetsel bir birim hem de toplumsal bir yapıdır. En küçük 

yerel yerleşim birimi ve yaşam alanıdır. 
Literatürde yer alan mahalle tanımlamalarını çoğaltmak mümkündür. Ancak görülmektedir ki, her 

tanımlama mahallenin sahip olduğu farklı özellikler etrafında şekillenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

ise mahalleyi geniş bir anlamda tanımladığı görülmektedir. Kanunun 3. maddesinin d fıkrasına göre mahalle; 



 
 

“Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk 

ilişkisi bulunan idarî birimdir” (Belediye Kanunu, md. 3). Bu bağlamda, geniş bir ifade ile mahalle, vatandaşlar 

arası ilişkilerin daha iç içe olduğu, merkezi ve yerel yönetim birimlerinin en alt düzeyinde örgütlenmiş ve 

yöneticilerinin seçimle belirlendiği hem en küçük yerleşim birimi hem yönetsel bir birim hem de toplumsal bir 
yapı, yani topluluk şeklinde tanımlanabilir. Ancak, mahalle kavramını düşünürken, mahallenin sahip olduğu 

sosyolojik özelliklerin her kentte, kasabada ve köyde geçerli olamayacağını da göz önüne almak gerekir. Şöyle 

ki, metropol olarak nitelenebilecek bir kentin mahallesi daha küçük bir kentin toplam nüfusuna eşit olabilir. Bu 
durum, mahalleli arasındaki ilişki biçim ve düzeylerini de etkileyebileceği için, özellikle büyük kentlerin 

mahallelerini klasik sosyolojik mahalle tanımı kapsamda düşünmek yanıltıcı olabilir. Bu tür yerleşim 

birimlerinde mahallenin ve hatta muhtarın, salt bir yerel birim ve yönetici olarak daha dar bir anlama sahip 
olacağı düşünülebilir.  

Mahalle yapısı Osmanlıdan günümüze kadar değişiklik göstermiştir. Osmanlı’da mahalleler günümüze 

göre daha homojen bir yapıya sahipti. Mahalle sınırları bağ ve bahçe çitleri ve konut bahçelerinin duvarı ile 

ayrılıyordu. Mektebi, medresesi, mescidi, meydanı ve kıraathanesi gibi ortak ve çok yönlü kullanıma açık 
mekânları ile mahalleli arasında sıcak ve yüz yüze ilişkilerin bulunduğu kefalet ve komşuluk hukuku esaslarının 

egemen olduğu sosyal yapı olarak görülmekteydi (Eryılmaz, 1992: 215). Mahallelinin bir araya gelip mahalle 

sorunları hakkında istişare ettiği bir alan olarak mahallede cami ve mescitler önemlidir. Çünkü Mahallede 
yaşayan cemaatin ibadet ihtiyaçlarını giderdiği bir mekân olan camiler ve mescitler, aynı zamanda bir 

sosyalleşme alanı ve o mahalleyi ilgilendiren yönetsel işlerin de yürütüldüğü bir alan özelliğine de sahiptir. 

Yönetimin her türlü emir ve istekleri mahalleliye buralarda bildirilmekte ve oluşturulan mescit odalarında nikâh,  
askerlik, miras vb. gibi sorunların tespiti ve çözümü ile ilgili işler yürütülmekteydi (Alada Bayramoğlu, 2008: 

164-165). Günümüzde ise mahalleler eskisi gibi kesin sınırlarla ayrılan kapalı bir fiziksel yapı özelliği 

göstermemektedir. Daha çok kentsel bütünlük açısından düzenlendiğinden birbirine bitişik halde ve cadde ve 

yollarla ayrılmaktadır (Kavruk, 2004: 139). Geçmişten günümüze artan toplumsal hareketlilik nedeniyle 
mahallelerin homojen yapısı zayıflarken, sosyolojik işlevleri de zayıflamıştır. 

Mahalle ve muhtarlık kavramları iş içe geçmiştir ve birbirini bütünleyen kavramlardır. Türkiye’de iki 

tip muhtarlık kurumu mevcuttur. Bunlardan ilki, köy muhtarlığı diğeri ise, mahalle muhtarlığıdır. Mahalle tüzel 
kişiliği olan bir yerel yönetim birimi olarak düzenlenmediği için, mahalle muhtarlığı da bir yerel yönetim organı 

olarak sayılmamaktadır. Kamu tüzel kişiliğinin kullanabileceği yetkileri ya da bir bütçesi de yoktur. Mahalle 

hizmet ve sorumluluk bakımından belediyeden çok valilik ya da kaymakamlıklarla ilişkilendirilmiştir ve mahalli 

mülki makamların, mahalle muhtarları üzerinde hiyerarşik denetimi andıran yetkileri bulunmaktadır. Ancak, 
mahalle yönetiminin organlarının seçimle iş başına gelmesi bakımından yerel yönetim birimlerine 

benzemektedir (Eryılmaz, 2012: 222; Gözler, 2007: 205; Parlak ve Sobacı, 2012:191, alıntılayan Göküş, 

Bayrakçı ve Alptürker, 2013: 35). 
Ancak, köyler tüzel kişiliğe sahip olduğu için köy muhtarlığı yerel yönetim birimidir. Köyler de 

mahallelerden oluşabilse de mahalle muhtarlığı kentlere has bir örgütlenme olduğu için köylerde mahalle 

muhtarı seçilmez. Köy, kamu tüzel kişiliğini temsilen seçimle başa gelen muhtarlar ile ihtiyar heyeti denilen 
yardımcı karar oranı tarafından yönetilmektedir (Kavruk vd., 2012: 110; Gül vb. 2014: 224-226). Bu bağlamda 

köy muhtarı, köyün başı ve devletin köydeki memurudur (Köy Kanunu, m.10).  

Mahalle ve köy toplumsal ilişkilerin daha sıkı olduğu, komşuluk ilişkisinin daha özelde incelenebildiği 

ve diğer yönetim birimlerine göre farklı sosyolojik ilişki biçimlerinin gözlemlenebildiği bir topluluk şekli 
olduğu için bu birimlerin yöneticileri kanunla belirlenmiş salt idari görevlerden ziyade farklı niteliklere 

sahiptirler. Mahalleler gibi köylerin d tarihsel ve toplumsal kökenleri vardır ve “sosyolojik yönleri ağır basan 

yönetsel birimlerdir” (Gül vb. 2014: 223). Ancak, mahalle muhtarları seçimle iş başına gelmelerine rağmen 
diğer yerel yöneticilerin sahip oldukları idari ve mali imkân ve ayrıcalıklara sahip değillerdir (Bulut, 2001: 47). 

Ayrıca, mahalle ya da köy muhtarlarının siyasi partilerle ilişkileri sınırlıdır ve bir siyasi parti adın aday 

olamazlar. 
Bu çalışmanın kapsamı kentsel mahalle muhtarlarıyla sınırlı tutulmuştur. Toplumun kılcal damarlarına 

erişebilen en alt yöneticiler olarak muhtarlar, küçük yerleşim birimlerinin başı olmanın yanı sıra merkezi 

idarenin vatandaşlara en yakın temsilcileridir. Çalışmanın amacı, muhtarlık kurumunun değişen algısını 

çözümlemektir. Bu çerçevede, Isparta kent merkezinde belirlenen mahalle muhtarları ile yapılan yüz yüze 
görüşmeler temelinde, muhtarların kendilerini nasıl gördükleri, mahallenin gözünden mahalledeki konumları ve 

muhtarlara bakıştaki değişim irdelenmektedir. 
 



 
 

2. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE MUHTARLIK KURUMU 

 

Mahalle hizmetlerinin yürütülmesi için oluşturulan örgütlü ve resmi bir kurum olan muhtarlık kurumu, 

mahalle halkının bir arada yaşadığı sosyolojik bir birim ve geleneksel bir örgütlenme olan mahallenin 
yönetiminden sorumludur. Osmanlı’da muhtarlığın 1800’lerin ortalarına doğru kurulmasını yönetsel bir tercih 

olmaktan öte, sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmeler ve değişimler çerçevesinde açıklamak gerekir (Arıkboğa, 

1999: 107). “Türkiye’de muhtar, edebiyatta, sinemada vs. alanlarda da sıklıkla işlenmiş tarihi ve kültürel bir 
figürdür” (Gül vb. 2104: 227). Muhtarlık kurumu, Osmanlı dönemine kadar izleri olan, siyasi, yönetsel ve 

toplumsal ihtiyaçlarının sonucu oluşmuş ve Osmanlı’dan Cumhuriyete aktarılmış çok yönlü bir kurumdur 

(Güneş, 2009:114). Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre seçilmiş kişi, mahalle ya da köyün yöneticisi gibi 
anlamlara gelen muhtar1, teşkilatın kurulmasından önce Osmanlıda mahallenin, köyün veya kasabanın ileri 

gelen kişisi anlamına geliyordu (Güneş, 2009: 3). “Muhtar, köyün ve köylünün devlete ve onun temsilcilerine 

ulaşma vasıtası olarak anlaşıldığı gibi, yeri geldiğinde köyde devleti ve onun otoritesini de temsil etmiştir” (Gül 

vb. 2104: 227). Muhtar hakkındaki bu algının günümüzde de devam ettiği söylenebilir. 

Muhtarlık kurumu ilk olarak 1829 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ancak Çadırcı, 1801 ve 1806 
yıllarında Ankara’nın Bala kasabasının iki köyünde muhtarlık kurumuna benzer bir uygulamanın olduğuna dair 

kaynakların var olduğundan bahsetmiştir (Çadırcı, 1993: 5). Bu da idari yapı olarak kurulmadan önce, 

sosyolojik boyutuyla köyün ya da mahallenin ileri geleni anlamında muhtarlığın daha eski tarihlere gittiğini 
göstermektedir. İstanbul dışı ilk muhtarlık örgütlenmesi ise Kastamonu’da kurulmuştur. Kastamonu halkı ile 

şehrin Ayanı arasında yaşanan bazı problemler neticesinde şehirde Ayan isyanı bastırıldıktan sonra tekrar yeni 

bir Ayan belirlemek yerine, İstanbul’da uygulanan şekilde bir muhtar belirlenmiştir (Çadırcı, 1970: 410). 

Osmanlı köy ve mahallelerinde fonksiyonel anlamda günümüzde muhtara benzer şekilde görev yapan 

kişiler imamlardı. Mahallenin mescit ve cami etrafında teşekkül etmesi, imamları mahallenin dini hayatı gibi 
idari işlerinde de söz sahibi konumuna getirmiştir (Taşkömür, 1996: 440). 1800’lü yılların ortalarına kadar, 

mahallelerin yönetiminden büyük ölçüde “imam”lar sorumluydu ve mülki ve beledi bir amir olan kadının 

mahalle düzeyinde temsilcisi konumundaydı (Ortaylı, 1979: 306). Ayrıca, kethüdalar, yiğitbaşları, müezzin, 
sipahi ve bekçiler de köy veya mahallenin idari işleri ve güvenliği ile ilgili konularda görevli kişilerdi. Ancak, 

artan göç sonucu yönetim kontrolü giderek zorlaşan mahallelerde imamların görevlerini tam olarak yerine 

getirememeleri ve hatta ihmal ve yolsuzluklara bulaşmaları ve Yeniçeri ocağını kaldırılması sonucunda ortaya 
çıkan güvenlik sorunu gibi sebepler “muhtar” adlı verilen bu yeni kamu görevlilerinin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur (Arıkboğa, 1998: 98). Ortaylı’nın Vak’anüvis Ahmet Lütfi’den aktardığına göre; mahalle yönetimi 

için tayin edilen bu kamu görevlileri, “evvel” ve “şani” olmak üzere iki muhtardan oluşmaktadır (Ortaylı, 1979: 

219). Osmanlı köy ve mahalle yönetiminde yapılan bu değişiklik II. Mahmud devrinde gerçekleşmiştir. Ancak, 
II. Mahmud’un yapmış olduğu bu değişiklik şehir idaresinde yapılan değişiklikler kadar derin olmamıştır. Kadı 

şehir idaresindeki bütün nüfusunu kaybettiği halde, imamlar muhtarlıklar kurulduktan sonra da mahalle 

yönetiminde söz sahibi olmaya devam etmişlerdir (Ortaylı, 2000: 96).  

1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi muhtarlık kurumunun gelişim sürecinde önemli bir yer teşkil 
etmektedir. Muhtarlık kurumu, bu nizamname ile hukuki dayanak kazanmıştır (Kavruk, 2004: 172). Bu belge 

aslında köy yönetimi ile ilgili olsa da, nizamnamenin 5. Maddesinde “her mahalle köy hükmündedir” cümlesi 

ile mahalle muhtarlığı kurumunun işleyiş ve yapısında köyün örnek olarak alındığı anlaşılmaktadır. 1900’lü 

yılların başlangıcı ile mahalle muhtarlığı ile ilgili karmaşık bir durum ortaya çıkmıştır. 1913 yılında çıkarılan 
“İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu” ile nizamnamelerin kaldırılması ile birlikte mahalle muhtarlığı da hukuki 

olarak kaldırılmıştır. Ancak, hukuken bir dayanağı olmamasına rağmen gönüllülük esasına dayalı olarak 1934 

yılına kadar hükümetin izniyle faaliyetlerine devam etmiştir (Arıkboğa, 1998: 106). Muhtarlıkların hukuken 
kaldırılmasından on yıl sonra 4541 sayılı “Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline 

Dair Kanun” ile mahalle muhtarlıkları yeniden düzenlenmiş olup, mahallede muhtar ve ihtiyar kurulunun 

seçimle oluşan organlar olduğu belirtilmiştir (Yalçındağ, 1998: 47-48). 1944 yılında çıkarılan 4541 sayılı 
kanundan günümüze kadar mahalle yönetimine ilişkin ciddi bir düzenleme yapılmamış olup sadece muhtarların 

özlük haklarında ve statülerinde bazı değişiklikler olmuştur (Kavruk, 2004: 189).  

442 sayılı Köy Kanunu ile 4541 sayılı kanunun dışında muhtarlarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı 

kanunlar, 1984 yılında kabul edilen 2972 sayılı “Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 

                                                        
1 Bkz. Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts). 



 
 

Seçimi Hakkında Kanun” ve 5393 sayılı “Belediye Kanunu” olarak sıralanır. 4541 sayılı kanunda genelde 

mahalle muhtarlarının görevleri düzenlenmiştir. Mahalle muhtarlarının seçimi ile ilgili konular ise, 2972 sayılı 

kanunda belirtilmiştir.  

 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

3.1 Araştırmanın konusu ve sorusu 

 

Türkiye’de mahalle muhtarlığını ele alan bu çalışmada, mahalle muhtarlığının yeri ve öneminde olası 

değişiklikler ile özellikle Cumhurbaşkanlığı muhtarlık toplantılarından sonra mahalle muhtarlarının kendilerini, 

konumlarını ve görevlerini nasıl gördükleri incelenmektedir. Bilindiği gibi muhtarlık Türk idari sistemi içinde 
en alt kademede yer alan bir yerel idari birimdir. Muhtarlık kurumuna gerek köy gerekse de mahalle düzeyinde 

bakıldığında, her iki yerleşim biriminde de muhtarların yönetici olmaktan ziyade bir “ileri gelen” kişi 

konumunda bulunduğu söylenebilir. Muhtarların böyle bir niteliğe sahip olup olmadığı düşünüldüğünde, 

yönettikleri birim içinde yaşayan vatandaşlarla olan ilişkisi sosyolojik, psikolojik, yönetsel ve siyasal anlamda 
önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, araştırmamızda cevap aranan temel soru “Türkiye’de mahalle muhtarlarının 

kendilerini ve konumlarını algısı nasıldır?” şeklindedir.  

 

3.2 Araştırmanın amacı 

Bu araştırmanın amacı; alan araştırması ile elde edilen bulguları çözümleyerek ve yorumlayarak 

Türkiye’de muhtarların gözünden mahalle muhtarlığının yerini, önemini ve nasıl algılandığını ortaya koymak ve 

geleceğini sorgulamaktır. Mahalle muhtarlarının, yönetimsel anlamda, bazı basit idari işleri yaparak daha üst 
yerel ve merkezi idare birimlerinin işlerini hafiflettiği söylenebilir. Ancak, bir mahalle muhtarı sadece 

yönetimsel işlerden sorumlu seçilmiş bir görevli değildir. Onun toplum içinde sosyolojik anlamda mahalle 

hayatında önemli bir yeri olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Bu bağlamda çalışma, muhtarların 
kendileri tarafından nasıl algılandığını, Isparta kent merkezinde muhtarlarla bir anket çerçevesinde yapılan 

görüşmelerden elde edilen veriler ışığında irdelemektedir. 

 

3.3 Araştırmanın kapsamı ve örneklemi 

 

Araştırmanın kapsamı mahalle muhtarları ile sınırlı tutulmuştur. Her ne kadar muhtarlık kurumu mevcut 

idari düzende iki türde ele alınsa da, gerek zaman gerekse olanaklar çerçevesinde sadece mahalle muhtarları 
üzerinde bir inceleme yoluna gidilmiştir. Köy muhtarlıklarının büyükşehir olan illerde artık bulunmasına 

rağmen, mahalle muhtarlıkları tüm illerde ve kentlerde bulunmaktadır. Bu bağlamda, evren tüm Türkiye’dir. Bu 

çalışmada öncelikle uygun örneklem yöntemiyle Isparta kent merkezi örnek seçilmiştir. Daha sonra ise, kent 
merkezinde (merkez ilçede) yer alan 44 mahalle arasından rastgele örneklem modeli ile 12 mahalleden oluşan 

bir örneklem seçilmiştir. Daha sonra 2016 yılı bahar aylarında bu mahallelerin muhtarları ile görüşülmüş ve 

anket uygulaması yapılmıştır. 

 

3.4 Veri kaynakları ve çözümleme tekniği 

 
Çalışmanın sorusu ve örneklem kısmı belirlendikten sonra konuya ilişkin yazın incelemesi yapılarak, 

muhtarlara uygulanmak üzere bir anket formu oluşturulmuştur. Araştırma sorusunu cevaplayabilmek amacıyla 

hazırlanan anket çalışması, alan verisinin kaynağını oluşturmuştur. Saptanan örneklemde yer alan muhtarlarla 
yüz yüze görüşme yöntemiyle, açık uçlu ya da çoktan seçmeli olarak 37 soruluk bir anket uygulanmıştır. 

Muhtarlarla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, SPSS programında işlenerek, çözümlemesi yapılmıştır. 

Bu çözümleme yönteminde gerek tek bileşenli gerekse de iki bileşenli sonuçlar tablolar şeklinde ortaya konmuş 
ve yorumlaması yapılmıştır. Bu bağlamda, frekans dağılımı ile çapraz tablolama ve korelasyon (ilişki) analizi 

yapılarak veriler çözümlenmiş, düz çapraz tablolama çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

 

 
 

 



 
 

4. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.1. Görüşülenlerin Demografik Bilgileri 

 
Tablo 1. Görüşülenlerin Yaşlarına Göre Dağılımı 

Yaş  Sayı Yüzde 

26-35 1 8,3 

36-45 5 41,7 

46-55 2 16,7 

56-65 2 16,7 

66+ 2 16,7 

Toplam 12 100,0 

 

Örneklem olarak seçilen mahalle muhtarlarının yaşlarına göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Buna 

göre; görüşülenlerin yüzde 41,7’si 36 ile 45 aralığında yer alırken, yüzde 50’si 46 yaşı ve üstünde 

bulunmaktadır. Bu tabloya göre, Isparta kent merkezinde yer alan mahallelerde bulunan muhtarların görece orta 

yaş ve üstü kişilerden oluştuğu görünmektedir.  
 

Tablo 2. Görüşülenlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet Sayı Yüzde 

Kadın 5 41,7 

Erkek 7 58,3 

Toplam 12 100,0 
 

 

Tablo 2’de araştırmaya katılan muhtarların cinsiyet dağılımı verilmiş olup, erkek muhtarların kadın 

muhtarlara göre sayıca biraz daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durumun, gerek Isparta’nın sosyoekonomik 

düzeyi gerekse de kadınların yönetime katılım sorunları gibi nedenlerden ötürü oluştuğu söylenebilir. Ancak, 
yine de yüzde 41,7 kadın muhtar oranı, kadınların yerel siyasetteki çok düşük temsil oranlarıyla karşılaştırılırsa, 

oldukça yüksektir. 

 
Tablo 3. Görüşülenlerin Mesleklerine Göre Dağılımı 

Meslek Sayı Yüzde 

Belediye Memuru 1 8,3 

Berber 1 8,3 

Elektrik Tesisat 1 8,3 

Emekli 3 25 

Esnaf 1 8,3 

Ev Hanımı 4 33,3 

Terzi 1 8,3 

Toplam 12 100,0 

 
Görüşülenlerin meslekleri analiz edildiğinde, çok değişik meslek ve çalışma gruplarından muhtarlar 

olduğu görülmektedir. Ancak, ev hanımları ve emekliler öne çıkan guruplardır. Tablo 3’e göre, tüm 
katılımcıların dörtte birlik bir kısmı emeklilerden oluşmaktadır. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 33,3 oranında 

ev hanımı oldukları ortaya çıkmıştır. Bu tabloya göre, muhtarlığın genelde çalışanlar tarafından tercih 

edilmediği ve emekliye ayrılmış dolayısıyla yaşça ileri kimselerin ya da orta ve üstü yaş grubundaki ev 

hanımlarının muhtar olarak görev yaptığı görülmektedir.  

 
Tablo 4. Görüşülenlerin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 

Eğitim Sayı Yüzde 

İlkokul 3 25,0 

Ortaokul 4 33,3 

Lise 4 33,3 

Üniversite 1 8,3 

Toplam 12 100,0 



 
 

 

Tablo 4’e göre; Isparta merkez ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarının eğitim düzeyleri, 2016 yılında 

Türkiye ortalaması olan 8 yılın biraz üzerindedir. Üniversite mezunu olan muhtarların oranı ise yüzde 8,3’tür. 

 
Tablo 5. Görüşülenlerin Eğitim Düzeyleri ve Cinsiyetler Karşılaştırması 

Eğitim Cinsiyet Toplam Yüzde 

 Kadın % Erkek %  

İlkokul 20,0 28,6 25,0 

Ortaokul 20,0 42,9 33,3 

Lise 40,0 28,6 33,3 

Üniversite 20,0 - 8,3 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

 

Tablo 5’e ise; cinsiyet ile eğitim durumu karşılaştırmasını vermektedir. Bu Tablo kadın mahalle 

muhtarlarının eğitim durumlarının erkek muhtarlardan daha iyi olduğunu göstermektedir. Ancak, görüşülen 

muhtar sayısı istatistiksel analiz için yetersiz olduğundan, genelleme yapmak mümkün değildir. 

 

4.2. Görüşülenlerin Muhtarlık Kurumu ve Görevleri ile İlgili Bulgular 

Çalışmanın örneklemi olarak belirlenen muhtarlara yönelik hazırlanan anket sorularının ikinci kısmında 
muhtarların meslekleri, mahalle halkı ile olan ilişki durumları ve onların üst yerel otoriterle kurduğu iletişimin 

analizi, onlardan alınan bilgiler çerçevesinde yapılmaya çalışılmıştır.  

 
Tablo 6. Görüşülenlerin Neden Muhtar Olduklarının Analizi 

Neden Muhtarlık Sayı Yüzde 

Bir Yerden Başlamak Lazım 1 8,3 

Halk İstedi 2 16,7 

Hep Buradayım 1 8,3 

Hizmet 6 50,0 

Kadın Daha İyi Yapar 1 8,3 

Kocam İstedi 1 8,3 

Toplam 12 100,0 

 

Tablo 6’da sunulduğu gibi, görüşülen muhtarların neden muhtar oldukları sorulduğunda, ağırlıklı olarak 

“hizmet etme” ve arkasından da “mahallelinin isteği” doğrultusunda muhtar oldukları yanıtı alınmıştır. Görüşme 
esnasındaki izlenimlerden yola çıkılarak, diğer seçenekleri belirten katılımcıların nedenlerinin kişisel olduğu 

söylenebilir. 

 
Tablo 7. Muhtarlara göre En Temel İşleri Nedir 

En Temel İş Sayı Yüzde 

İstek ve Önerileri Bildirmek 1 8,3 

Asfalt, Temizlik 1 8,3 

Esnaf Sorunları 1 8,3 

Evrak İşleri 1 8,3 

Fakir Fukaraya Yardım 1 8,3 

İş Bulma/Yardım 1 8,3 

Mahalle Sorunları 4 33,3 

Nüfus İşleri 1 8,3 

Sosyal Yardım 1 8,3 

Toplam 12 100,0 

 

Görüşmelerde muhtarlara açık uçlu soru şeklinde, en temel işlerinin ne olduğunu belirtmeleri de 

istenmiştir. Verilen yanıtlara göre, görüşülen muhtarların yaptıkları en temel iş olarak “mahalle sorunları” öne 

çıksa da muhtarların en temel işlerinin mahalleden mahalleye değişiklik gösterdiği görülmektedir.  

 



 
 

Tablo 8. Görüşülenlere Göre Muhtar Kimdir 

Muhtar Kimdir Sayı Yüzde 

Mahallenin Başı 1 8,3 

Mahallenin Lideri 1 8,3 

Mahallenin Yöneticisi 4 33,3 

Kamu Hizmeti Yürütücüsü 2 16,7 

Sorunları Üst Birimlere Aktaran 1 8,3 

Diğer 3 25,0 

Toplam 12 100,0 

 

Anket formunda yer alan “Muhtar kimdir?” sorusu, çalışmanın temel araştırma sorularıyla doğrudan 
ilişkili anket sorularından biridir. Tablo 8’de görüldüğü gibi, bu soruya verilen yanıtlardan ortaya çıkan sonuca 

göre, ankete katılan mahalle muhtarlarının yarısı kendilerini mahallenin yöneticisi, lideri ya da başı olarak 

görmektedir. Yüzde 16,7’sinin kamu hizmeti yürütücüsü ve yüzde 8,3’ünün Bu sonuç, en azından örneklem 
içinde kalan muhtarların toplum içindeki rolleri ve davranış biçimlerini analiz edebilmek açısından önemlidir. 

Bu bulgu aslında muhtarlık kurumuna yüklenen ve muhtarların sosyolojik ve psikolojik olarak mahalle ile 

etkileşiminin güçlü olduğu beklentisiyle örtüşmemekte ve muhtarlığın idari yönünün muhtarlarca öne 

çıkarıldığına işaret etmektedir.  
 

Tablo 9. Muhtarların En Önemli Gücü 

Güç Sayı Yüzde 

Kanunun Yetkileri 1 8,3 

Mahallelinin Desteği 1 8,3 

Seçilmiş Olması 7 58,3 

Tanıdığı Kişiler 2 16,7 

Kendisi/Muhtar 1 8,3 

Toplam 12 100,0 

 

Muhtarlık kurumu Türk idari sistemi içinde yer alıp kanuni alt yapısı olan ve tarihsel derinliği bulunan 

önemli bir birimdir. En küçük yerleşim birimi olan mahallede görev yapan ve seçimle işbaşına gelen kişiler 
olarak görev yapan muhtarların, görevlerinde en önemli güç kaynaklarının ne olduğuna ilişkin sorusuna yüzde 

58,3 gibi bir çoğunlukla “seçilmiş olmaları” yanıtını vermişlerdir. Mahalle muhtarları ayrıca “tanıdığı kişilerin”, 

“mahallelinin desteğinin”, “kanuni yetkilerinin” ve “kendilerinin” de önemli güç kaynakları olduğunu 
belirtmişlerdir. Seçimle göreve gelen muhtarların, seçilmiş kişiler olmalarından kaynaklanan güçlerinin farkında 

olmaları ve bunu en önemli kaynakları olarak görmeleri mahalle yönetiminde demokrasi anlayışının 

yaygınlığının bir işaret olarak düşünülebilir. 

 
Tablo 10. Muhtarlara Göre Halk Onları Kim Olarak Görüyor 

Halk Muhtarı Nasıl Görüyor? Sayı Yüzde 

Mahallenin Yöneticisi 5 41,7 

Kamu Hizmeti Yürütücüsü 1 8,3 

Sorunları Üst Birimlere Aktaran 6 50,0 

Toplam 12 100,0 

 

Tablo 10’da görüşmeye katılan mahalle muhtarlarının, mahalle sakinlerinin onları ne olarak gördüğüne 
ilişkin soruya verdiği yanıtlar sunulmuştur. Buna göre; muhtarlar, mahalle sakinlerinin kendilerini ya 

mahallenin yöneticisi ya da üst yönetimlerle aracısı olarak gördüklerini düşünmektedir. Muhtarlar mahalle 

sakinlerinin kendilerini “sorunlarını üst birimlere aktaran aracı” olarak görmelerini, kendilerinden daha üst 

makamlarla iletişim kurmak için aracı olarak yararlanmak istediklerine yormaktadır. 

 
 

 

 
 



 
 

Tablo 11. Muhtarlara Göre Kamu Görevlileri Onları Kim Olarak Görüyor 

Kamu Görevlileri 

Muhtarı Nasıl Görüyor? 
Sayı Yüzde 

Sözcü 1 8,3 

Temsilci 10 83,3 

Diğer 1 8,3 

Toplam 12 100,0 

 

Tablo 11’de sunulan veriler, görüşülen mahalle muhtarlarının, kamu görevlilerinin kendilerini ne olarak 
gördüğüne ilişkin soruya verdiği yanıtlarda; yüzde 83,3 gibi yüksek bir oranda “temsilci olarak gördükleri” 

ortaya çıkmıştır. Aslında bir mahalle muhtarı da “sözcü” olarak gördüklerini ifade etmiştir ki sözcülük de 

temsilcilik olarak alınabilir. Bu durumda bir istisna dışında geri kalan 11 mahalle muhtarı da işleri gereği 

görüştükleri kamu görevlilerinin kendilerini mahallenin temsilcisi ya da sözcüsü olarak gördüklerini belirtmiştir.  

 
Tablo 12. Muhtarlar Kendilerini En Yetkili Kişi Olarak Görüyor mu?2 

Yetkili Kişi Sayı Yüzde 

Evet 6 50,0 

Hayır 5 41,7 

Diğer 1 8,3 

Toplam 12 100,0 

 
Tablo 12’de Tablo 10’dakine benzer bir ayrışma ortaya çıkmakta ve mahalle muhtarlarının yüzde 50’si 

kendini mahalledeki en yetkili kişi olarak görürken, diğerler bundan farklı düşünmektedir. Kendini mahallenin 

en yetkilisi olarak görenlerin, aynı zamanda kendini mahallenin yöneticisi gibi görmesi beklenebilirdi. Ancak, 
çapraz tablo sonuçları bunu teyit etmemiş, kendini yetkili görenler, kendini mahallenin yöneticisi görmekten 

daha yüksek oranda halk ile yerel yönetim birimleri arasında kalan aracı rolde değerlendirmektedir.  

 
Tablo 13. Muhtarlar Sorunları Çözemezse Ne Yapıyor? 

Sorun Çözülmezse Sayı Yüzde 

Daha Üst Makam 4 33,3 

Hiçbir şey 1 8,3 

İşler Çözülmüyor 1 8,3 

Sorun Yok 2 16,7 

Şikâyet 1 8,3 

Tekrar Ederim 3 25,0 

Toplam 12 100,0 

 

Mahallenin sorunlarını çözemediğinde muhtarın ne yaptığını ölçen sorunun analizi Tablo 13’te 

verilmiştir. Buna göre, belirli bir sorunu çözemeyen muhtarların yüzde 41,6 oranında sorunu şikayet ya da diğer 

yollarla üst makama ilettikleri görülmektedir. Yüzde 25’i ise sorunu çözmek için tekrardan denemeye 
girişeceğini belirtirken, geri kalanların cevaplarından sorunların çözümünü takip konusunda pek ısrarcı 

davranmayacağı sonucu çıkarılabilir.  

 
Tablo 14. Muhtarın Sorun Çözülmediğine Başvurduğu Yol ile  

Kendini En Yetkili Kişi Görme Karşılaştırması 

Sorun Çözülmezse Yetkili Toplam Yüzde 

 Evet % Hayır %  

Daha Üst Makam 50,0 - 33,3 

Hiçbir Şey - 20,0 8,3 

İşler Çözülmüyor - 20,0 8,3 

Sorun Yok 33,3 - 16,7 

                                                        
2 Araştırmanın bu sorusu, Yakup BULUT’un Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi’inde yayımlanan “Mahalle Muhtarlığı Üzerine 
Bir Araştırma” adlı çalışmasından yararlanılarak oluşturulmuştur. 



 
 

Şikâyet Ederim - 20,0 8,3 

Tekrar Ederim 16,7 40,0 25,0 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

 

Mahallenin sorunlarını çözemediğinde muhtarın ne yaptığı ile muhtarın kendini mahalledeki en yetkili 

kişi olarak görmesi değişkenlerinin karşılaştırma sonuçları Tablo 14’te verilmiştir. Bu tablo, kendini yetkili 

olarak gören mahalle muhtarlarının yüzde 50’sinin, sorunlarını çözemediğinde bir üst makama taşıyacağını 
göstermektedir. Bunun yanında, kendini yetkili görmeyenlerden hiçbiri sorunu bir üst makama taşıyacağını 

belirtmemiştir. Burada kendini yetkili görmenin, büyük ölçüde sorunları bir üst makama taşıyabilmekle eşdeğer 

tutulduğu ortaya çıkmaktadır. Kendini yetkili görmeyenler ise ya hiçbir şey yapmayacağını ya şikayet edeceğini 
ya da sorunu çözmeyi tekrar deneyeceğini belirtmiştir. Bu ise kendini yetkili görmeme, aslında muhtar olarak 

sorunları bir üst makama taşımama ya da taşıyamama ile ilişkili görünmektedir.  

 
Tablo 15. Mahallenin İleri Gelenleri ile Ortak İstişare 

Ortak İstişare Sayı Yüzde 

Evet 6 50,0 

Hayır 6 50,0 

Toplam 12 100,0 

 

Mahalle sorunları hakkında muhtarların mahallelerindeki ileri gelen kimselerle ortak bir istişare yapıp 

yapmadıkları sorulduğunda, sonucun eşit oranda dağıldığı görülmektedir. Tablo 15’de sunulduğu gibi, 
görüşmeye katılan muhtarların yarısının karar alımında, sorunların tespitinde ya da herhangi bir işin öncesinde 

mahalledeki ileri gelen kimselerle görüş alışverişinde bulunmadığı görülmektedir. Bu sonucun, muhtarların 

liderlik özelliklerinden kaynaklandığını söylenebilir.  

 
Tablo 16. Muhtarların Kendi İnisiyatifleri ile Yaptığı İşler 

İnisiyatif Sayı Yüzde 

Yol Asfaltlatma 1 8,3 

Bayat Ekmek Sepeti, Kurslar 1 8,3 

Cami, Okul, Spor 1 8,3 

Çevre Düzenlemesi 1 8,3 

Dikiş ve Kuran Kursu 1 8,3 

Işıklandırma 1 8,3 

Kat Sınırı 1 8,3 

Misafirhane 1 8,3 

Okuma-Yazma Kursu 1 8,3 

Park 1 8,3 

Yok 2 16,7 

Toplam 12 100,0 

 

Tablo 16’da görüldüğü gibi, görüşmeye katılan muhtarların yüzde 16,7’si hariç, geri kalanlar 

mahallelerinde kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği işlerin bulunduğunu belirtmişlerdir. Ancak, kişisel 

inisiyatifle gerçekleştirilen bu işler mahalleden mahalleye farklılık göstermektedir.  

 

Tablo 17. Muhtarların İstişare Etmesi ile Kendilerini Mahalledeki En Yetkili Kişi Olarak Görmeleri 

Karşılaştırması 

Ortak İstişare Yetkili Toplam Yüzde 

 Evet % Hayır %  

Evet 33, 60,0 50,0 

Hayır 66,7 40,0 50,0 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

 

Muhtarların mahallenin ileri gelenleriyle istişare edip etmemelerinin, muhtarların kendilerini 
mahalledeki en yetkili kişi olarak görmeleri ile karşılaştırmasına bakıldığında (Tablo 17), yetkili görme ile 



 
 

istişare arasında bir ters yönlü ilişki olduğu görülmektedir. Kendini yetkili gören muhtarlar, yetkili 

görmeyenlere oranla daha istişareye başvurmaktadırlar.  

 
Tablo 18. Muhtar Olarak Yaptıkları En Önemli İş 

En Önemli İş Sayı Yüzde 

Fakire Yardım 3 25,0 

Güvenlik 1 8,3 

Her İş 1 8,3 

Hizmet 3 25,0 

İşler Önemsiz 1 8,3 

Okuma Yazma Kursu 1 8,3 

Park Sorunu 1 8,3 

Sorunları Aktarmak 1 8,3 

Toplam 12 100,0 

 

Tablo 18’e göre, araştırma kapsamında görüşülen muhtarların yaptıkları en önemli iş olarak “Hizmet” 

ve “Fakire Yardım” başlıklarını belirtikleri görülmektedir. Bunun yanında mahalleden mahalleye değişen 

biçimde diğer mahalli işleri de yapmaktadırlar. Anket formunun bu sorusu açık uçlu olarak düzenlenmiş olup, 

muhtarların yaptıkları en önemli işlerinin birbirlerinden farklılaşma durumları ve belirgin bir işlerinin olup 

olmadığı bulunmaya çalışılmıştır.  

 

Tablo 19. Muhtar Toplantılarının Gelecekte Yerel Düzeyde Söz Sahibi Olmaya Etkisi 

Söz Sahibi Sayı Yüzde 

Evet 7 58,3 

Hayır 5 41,7 

Toplam 12 100,0 

 
Tablo 20. Muhtar Toplantılarının Yerel Aktörler Olan İlişkilere Etki Düzeyi 

Yerel Aktörler Sayı Yüzde 

Önemsenmeye Başlandık 2 16,7 

İlişkiler Azaldı 1 8,3 

Değişim Olmadı 9 75,0 

Toplam 12 100,0 

 

 

Tablo 19 ve Tablo 20 farklı soruların analizi olsa da birbirleriyle bağlantılıdır. Cumhurbaşkanı’nın 
düzenlendiği “muhtar toplantılarının” muhtarların yerel siyasal aktörlerle olan ilişkilerini etkileyip etkilemediği 

sorusunun analizi Tablo 20’de verilirken, gene bu toplantılarının gelecek dönemlerde muhtarların ilişkilerini 

etkileyip etkileyemeyeceği sorusunun analizi Tablo 19’da verilmiştir. Bu analizlere göre, görüşülen muhtarların 

küçük bir kısmı “muhtar toplantılarının” kendilerinin yerel siyasetteki rolünü üzerinde olumlu bir etki 
bıraktığını belirtmiştir. Ancak, bu toplantıların ileriki dönemlerde yerel siyasette söz sahibi muhtarların yerel 

aktörlerle olan ilişkilerini olumlu yönde etkileyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 58,3 gibi yüksek bir orandadır. 

Ayrıca, “muhtar toplantılarının” gerek muhtarlar üzerinde gerekse de diğer üst yerel birimler üzerinde faydalı 

bir etki bıraktığı söylenebilir.  

 
Tablo 21. Muhtarlar Kendilerini Lider Olarak Görüyor mu? 

Liderlik Sayı Yüzde 

Evet 6 50,0 

Hayır 6 50,0 

Toplam 12 100,0 

 

Anket formunun son sorusu olan “Kendinizi mahalle’nin lideri olarak görüyor musunuz?” sorusunun 
analizi Tablo 21’de verilmiştir. Araştırmaya katılan mahalle muhtarları arasında, kendini aracı ya da mahallenin 

yöneticisi görmede olduğu gibi, bu konuda tam bir ayrım olduğu görülmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; 



 
 

görüşme esnasından edinilen izlenimlerden yola çıkarak, bu soruya hayır cevabını veren muhtarların 

kendilerinin liderden ziyade temsilci olarak gördükleri söylenebilir. 

 
Tablo 22. Kendilerini Lider ile En Yetkili  

Olarak Görme Durumlarının Karşılaştırılması 

Yetkili 
Lider 

Toplam 
Evet % Hayır % 

Evet 66,7 33,3 50,0 

Hayır 33,3% 50,0 41,7 

Diğer - 16,7 8,3 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

 

Araştırmaya katılan muhtarların yarısının mahalle sorunlarının çözümünde kendilerini en yetkili olarak 

gördüklerine yukarıda değinmiştik. Kendini en yetkili görenler aynı zamanda lider olarak da görmekte midir? 
Tablo 22’de görüldüğü gibi, kendini en yetkili ve lider görme karşılaştırıldığında (çapraz tabolaştırıldığında), 

muhtarların liderlik durumları ile kendilerini en yetkili görmeleri arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Kendini “lider” gören muhtarların yüzde 66,7’sinin aynı zamdan yerelde sorunların çözümünde 
kendisini en yetkili olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Yine benzer şekilde, kendilerini “lider” olarak görmeyen 

muhtarların yarısı ise kendisini mahallenin en yetkilisi olarak görmemektedir. Ancak, kendini lider olarak 

görmeyenlerin üçte biri (yani 2 muhtar) yine de kendini yerelde en yetkili olarak görmektedir. 

 
Tablo 23. Kendilerini Lider Olarak Görenler ile Asayiş Bozukluğu Durumlarında Nasıl Davrandıklarının 

Karşılaştırılması 

Asayiş 
Lider 

Toplam % 
Evet % Hayır % 

Kolluk Kuvvetlerini Ararım 33,3 16,7 25,0 

Arabulucu Olurum 66,7 83,3 75,0 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

 

Tablo 23’e göre, mahallelerinde asayişi bozucu bir durum söz konusu olduğunda muhtarların büyük 

çoğunluğu, kendini lider olarak görse de görmese de arabulucu olma yönünde inisiyatif göstereceğini 
belirtmiştir. Bu sonuç; asayiş durumunda mahallelinin sorunlarını öncelikle kendi arasında çözme yönünde 

eğilim göstereceğine işaret etmektedir. Bu da mahalleliğin görece güçlü olmasından ve muhtarların sosyolojik 

olarak da kendilerini mahallenin sözü geçen, saygı gösterilen, önde gelen akil kişisi olarak gördüklerinin bir 

delili olarak ele alınabilir. 

 

 
Tablo 24. Katılımcıların Cinsiyetleri ile Kendilerini  

Lider Olarak Görme Durumlarının Karşılaştırılması 

Cinsiyet 
Lider 

Toplam 
Evet Hayır 

Kadın 16,7% 66,7% 41,7% 

Erkek 83,3% 33,3% 58,3% 

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Araştırma kapsamında görüşülen muhtarların liderlik durumları ile cinsiyetleri karşılaştırıldığında, 

görüşülen erkek muhtarların kadın muhtarlara göre kendilerini çok yüksek oranda lider olarak tanımladıkları 
ortaya çıkmıştır. Kendini lider olarak görme çok büyük ölçüde erkeklere has bir durum gibi görünmektedir. 

Kadınların erkeklere göre daha yüksek eğitim düzeyine sahip olmalarına rağmen, Tablo 24’te sunulan sonucun 

nedeni, Isparta’nın toplumsal, kültürel ve ekonomik yapısının, kadının toplum içinde kendini nasıl gördüğünün 

bir uzantısı ya da göstergesi olarak değerlendirebiliriz. 

 
 

 



 
 

Tablo 25. Kendilerini Lider Olarak Görme ile  

Kamu Görevlilerinin Muhtarları Nasıl Gördüklerinin Karşılaştırılması  

Kamu Görevlileri Nasıl Görüyor 
Lider 

Toplam 
Evet Hayır 

Sözcü - 16,7% 8,3% 

Temsilci 83,3% 83,3% 83,3% 

Diğer 16,7% - 8,3% 

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Muhtarların ilişki içinde olduğu kamu görevlilerinin muhtarları nasıl gördükleri ile muhtarların 

kendilerini lider görme durumlarının karşılaştırması ile yapılan analize göre; bu iki değişken arasında bir 
farklılaşma bulunamamıştır. Tablo 25’te de görüldüğü gibi, mahalle muhtarları, kendilerini lider olarak görse de 

görmese de, kamu görevlilerinin kendilerini mahallenin temsilcisi olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. 

 
Tablo 26. Kendilerini Lider Olarak ve En Yetkili 

 Gören Muhtarların Karşılaştırılması  

En Yetkili 
Lider 

Toplam 
Evet Hayır 

Evet 66,7% 33,3% 8,3% 

Hayır 33,3% 50,0% 83,3% 

Diğer - 16,7% 8,3% 

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tablo 26’da kendini lider gören mahalle muhtarlarının aynı zamanda kendilerini yetkili görme eğilimde 

olup olmadığı sorgulanmıştır. Bulgular kendini lider gören mahalle muhtarlarının kendilerini lider görmeyenlere 

göre daha fazla yetkili görme eğilimde olduklarına işaret etmektedir. Yani lider muhtarlar daha yüksek olasılıkla 
kendilerini mahalle de en yetkili görmektedir. 
 

Tablo 27. Muhtarların Liderlik Durumları ve Mahalleliyle İstişare Durumlarının Karşılaştırılması 

Mahalleli İle İstişare Etme 
Lider 

Toplam 
Evet Hayır 

Evet 33,3% 66,7% 50,0% 

Hayır 66,7% 33,3% 50,0% 

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Görüşülen muhtarların kendilerini lider olarak görüp görmedikleri ile mahalleliyle istişare etme 

durumları karşılaştırıldığında, görüşülen muhtarların kendilerini lider olarak görmeleri ile mahallelinin önde 
gelenleriyle görüş alışverişi yapma arasında ters orantılı bir ilişki söz konusudur. Tablo 27’de görüldüğü gibi, 

kendilerini lider olarak gören mahalle muhtarları mahallelinin önce gelenleriyle daha az istişare eğilimi 

göstermektedir. Kendilerini lider olarak görmeyenler ise mahalleli ile daha fazla istişare etme gereği 

duymaktadır. 
 

Tablo 28. Liderlik ile İktidar Partisi ile Olan İlişkilerin Başarıya Etkisinin Karşılaştırılması 

İktidar Partisiyle İlişki 

Başarıya Etki Eder 

Lider 
Toplam 

Evet Hayır 

Evet 16,7% 83,3% 50,0% 

Hayır 83,3% 16,7% 50,0% 

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tablo 28’e göre, kendisini lider olarak gören muhtarların işleri ile ilgili başarısında iktidar partisi ile 

olan ilişkilerinin etkili olmadığını dile getirmişlerdir. Bu soru ile iktidar partisi ile iyi ya da daha sıkı ilişki 

içinde olmanın kendini lider olarak görmeye etkisi olup olmadığı sınanmak istenmiştir. Ancak Tablo 28’deki 
bulgular bu beklentinin tersinin doğru olduğuna işaret etmektedir. Başka bir deyişle, muhtarlardan kendilerini 

lider olarak görmeyenler, hizmetlerde başarı açısından iktidar partisi ile olan ilişkilerinin önemli olduğunu 



 
 

düşünürken, kendilerini lider olarak gören muhtarlar siyasi güçten yoksun olsalar da işlerinde başarılı 

olduklarını belirtmişlerdir.  

 
Tablo 29. Liderlik ile Mahalle Sorunlarının Nasıl Belirlediklerinin Karşılaştırılması 

Saptama 
Lider 

Toplam 
Evet Hayır 

Gezerek 100,0% 83,3% 91,7% 

Halk  16,7% 8,3% 

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tablo 29’da da görüldüğü gibi muhtarların mahallelerindeki sorunları saptama şekilleri ile kendilerini 

lider olarak görüp görmemeleri arasında bir ilişki bulunamamıştır. Görüşülen muhtarların neredeyse tamamı 
sorunları yerinde gezerek saptadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, kendilerini lider olarak gören muhtarların tamamı 

sorunu yerinde tespit ederek belirlerken, kendisini lider olarak görmeyen muhtarların diğerlerine göre daha az 

bir oranda sorunları yerinden tespit ederek belirlediği görülmüştür. Kendilerini lider olarak görmeyen 

muhtarların %16,7’lık bir kısmının da sorunları belirlemek için halkın kendilerine gelmesini beklediği 

görülmüştür.  

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Türkiye’de muhtarlık kurumu derin tarihsel kökleri olan bir yönetsel ve sosyolojik birimidir. 

Osmanlı’da muhtarlık kurumu imamların mahalle yönetimlerinde yaşanan yozlaşmaya ve artan ve çeşitlenen 
ihtiyaçlara bir çare olarak getirilmiş ve giderek kurumsallaşmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de muhtarlığın değişen 

ve dönüşen algısı ile liderlik olarak görülme durumu, muhtarların gözünden incelenmiştir. Isparta merkez 

ilçesine bağlı 12 mahalle muhtarı ile yüz yüze görüşülerek uygulanan anket çalışmasının sonuçlarının ve 

görüşme esnasındaki gözlem ve izlenimlerin yorumlanmasından oluşan bu çalışma; özellikle Cumhurbaşkanının 
düzenli olarak gerçekleştirdiği “muhtarlar toplantıları” ile giderek artan öneme sahip olan muhtarlık kurumunun 

belirlenen örneklem içindeki durumunu ortaya koymaktadır. 

Çalışmanın en önemli bulgularından biri, Isparta’da mahalle muhtarları arasındaki kadın oranının 

yüksekliğidir. Muhtarlıkların nerendeyse yarısında kadın vardır. Bu sonuç, kadınların mahalle yönetiminde 
etkili rol oynadığın işaret etmektedir. Ancak, kadın muhtarların mahalleye hizmet, liderlik ve halkla ilişkiler 

bakımından erkeklerden farklı özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Görüşülen kadın muhtarlar, erkeklere göre 

kendilerini daha az oranda “lider” olarak tanımlamaktadır.  

Liderlik olgusu, karakteristik bir özellik olup, kişinin yetişme şartları, mesleği, çevre ile olan ilişkileri 

vb. gibi etkenler çevresinde şekillenebilir. Muhtarlık kurumunun toplumdaki yeri ve önemi, muhtarı sadece bir 
idari birim olmaktan çıkarıp, onu mahallenin önde gelen, sözü dinlenen kişisi ve devlet nezdinde mahallenin 

temsilcisi konumuna sokmaktadır. Ayrıca, ülkenin genel refahını ilgilendiren her türlü konuda muhtara yazılı ya 

da yazısız önemli görevler yüklemektedir.  

Muhtarın yerel yönetim birimleri ile mahalleli arasında kalan idari pozisyonunu göz ardı etmemekle 
birlikte, muhtarın bir yönetici, temsilci ya da mahallenin lider mi olduğu sorusu öne çıkmaktadır. Ancak, genel 

olarak bakıldığında muhtarın mahallenin yöneticisi olarak görüldüğü bilinmekle birlikte, muhtarlar açısından 

buradaki temel sorun muhtarın kendisini nasıl gördüğü ile ilgilidir. Bütün bu bilgiler ışığında, çalışmanın 

örneklemi içinde yer alan muhtarlarla görüşülerek elde edinilen bulgulara göre; muhtarların yarısının kendilerini 
“lider” olarak görürken diğer yarısı da “temsilci” olarak görmektedir. Ayrıca, kendilerini lider değil temsilci 

olarak gören muhtarların, liderlik olgusu bir nevi kurumsal bir statü ya da toplum içinde egolarıyla fazla öne 

çıkma olarak algıladıkları, muhtarlıkta liderlik sergilemenin yanlış olduğunu düşündükleri anlaşılmıştır. 
Bununla birlikte; tüm muhtarlar kamu görevlilerinin kendilerini “liderden” ziyada “temsilci” ya da sözcü” 

olarak gördüklerini belirtmişlerdir.  

Muhtarların kendilerini lider olarak görüp görmemeleri onların görevleri ile ilgili davranış ve 

uygulamalarına da yansımaktadır. Çalışmanın analiz kısmında elde edilen bulgulara göre; üst yerel birimlerle 
ilişkiler, kendini mahallenin en yetkilisi görme, mahalle sorunlarının saptanması, hizmet başarısında siyasi güçle 

ilişkiler, mahalleli ile istişare gibi konularda “lider” muhtarların, diğerlerine göre farklı davranış biçimleri 

geliştirdikleri saptanmıştır. 



 
 

Çalışmanın önemli bulgularından birisi, yukarıda da bahsedildiği gibi; temsilci-liderlik olgularıdır. 

Araştırmaya katılan muhtarlar eşit oranda kendilerini ya “lider” ya da “temsilci” olarak görmektedir. Ancak, 

zaman zaman görüştükleri diğer yerel aktörlerin kendilerini hemen hemen tamamen “mahallenin temsilci ya da 

sözcüsü” olarak gördüklerini düşünmektedir. Muhtarların temsilci ya da sorunları üst birimlere aktaran kişi 
olarak görülmesi muhtarlık kurumunun geleneksel konumu ve işlevi ile uyumlu bir durumdur. Ancak, 

muhtarların temsilci, sorunları aktaran sözcü olarak düşünülmesi, onun işlevinin dar bir idari alana 

sıkıştırılmasına neden olabilir.  

Mahalle, özellikle kentlerde, zayıflasa da işlevsel olarak var olmaya devam etmekte ve günümüz 
koşullarında çalışılmayı hak etmektedir. Bu çalışmada ele alınmasa da muhtarlık açısından en önemli 

konulardan biri, yeni büyükşehir olan 30 ilde var olan köylerin mahalleye dönüştürülmesidir. Eskinin köyleri 

olan bu yeni mahalleler ile buralardaki muhtarlıklar değişik açılardan çalışılması gereken önemli bir konudur. 
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